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DSmpningsanordning f6r en spindel, som uppbar en c&ntri-
fugrotor och &r lagrad pi s6dant sStt i ett: stativ (7] att
en pendlingsrbrelse av spindeln relativt stativet (7) med-
ges under centrifugrotorns (5) rotation. Dajnpningsanord

-

ningen innefattar ett forsta friktionsorgan (8), som ar
forbundet med ett lager p^^ ett s^dant sStt, att spindeln
roterbar relativt f riktionsorganet , och ett flert:al andra
friktionsorgan (10), vilka uppbars av stativet ( 7 ) och ^r
fordelade omkring spindeln, varvid vart och ett av de andra
friktionsorganen (10) Sr inr^ttat att med fjaderkraft
hAllas pressat mot det fi>rsta friktionsorganet (8) i en
forutbestajTd riktning, sA att vid pendelrCrelse av spindeln
tvars denna fOruthestSmda riktning en dampande friktion
uppkoramer genom att det fCrsta friktionsorganet (8) rcr sig
tillsamrnans rr.ed spindeln relativt det i f r igavarande anora
f riktionsorganet (10). F6r att ir.inska varmeutveckl ingen ar
vart och ett av n&nnda andra friktionsorgan (10) anordnat
rorligt relativt den detalj det uppbArs av eller Sr
fOrbundet ntcd, dvs. stativet (7) eller iagret (3) tvars
spindeln ( 1 ) och tvfirs n^imnda fOrutbestainda riktning en
stdcka som ar Atniinstone 0,2 nun.

S.llrorna ,non parents engerlnternatione;. ,denft,enngsk«, IN.D-kocJ. Bckstav inom Mammer «nger .nterKat,oo«ll dc*ument.od.
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Foreliggande uppfinning avser en dampningsanordning for en
roterbar spindel, som uppbSr en centrifugrotor och medelst
ett lager ar lagrad p^ sSdant satt i ett stativ att en
pendlingsrorelse av spindeln relativt stativet medges under
centrifugrotorns rotation, vilken dampningsanordning inne-
fattar minst ett forsta friktionsorgan , som ^r forbundet
med namnda lager pA ett sAdant satt, att spindeln ar roter-
bar relativt friktionsorganet , och ett flertal andra frik-
tionsorgan, vilka uppbars av stativet och ar fbrdelade
omkring spindeln, varvid vart och ett av de andra frik-
tionsorganen ar inrattat att med fJSderkraft hallas pressat
mot det forsta friktionsorganet i forutbcstamd r Ik tning

att vid pendelrorelse av spindeln tvars denna forut-
bestamda riktning en dampande friktion uppkommer genom att
det forsta friktionsorganet ror sig tillsammans med spin-
deln relativt det ifr^gavarande andra friktionsorganet

.

Dampningsanordningar av detta slag ar vanliga vid vertikala
centrifugal separatorer, i vilka centri fugrotorn uppbars pa
spindelns ena ande, speciellt om centrifugrotorn roterar
med ett varvtal, som overstiger det forsta kritiska varv-
talet

.

Vid en sAdan har dampningsanordning ar vart och ett av de
namnda andra friktlonsorganen mycket noggrant styrt i sina
rorelser i den namnda forutbestamda riktningen. Salunda ar
friktionsorganen ifraga, som normalt ar utformade sasom
cylindriska kolvar, placerade och axiellt rorliga i cylind-
riska borrade hal och har mycket noggrann passning i dessa
borrningar. Vid en vanlig passning mellan dylika kolvar och
de borrade h^len ar hdlens diameter 0,01 - 0,1 mm storre an
kolvarnas ytterdiameter . Den del av kolven, det andra frik-
tionsorganet

, som pressas mot det forsta friktionsorganet

,
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och den del darav, som styrs av det borrade haiet, ar

oftast utformade i ett stycke men kan ocks^ som visas i

DE 132549 vara utformad som tva separata deiar som medelst

ett skruvforband ar fast forbundna med varandra.

5

Istailet for att, sdsom i dessa dampningsanordningar

,

inratta det fbrsta friktionsorganet s& att det ar forbundet

med lagret och inratta de andra friktionsorganen s^ att de

uppbars av stativet kan man lika val , sasom visas i den

10 Brittiska patentskriften 9002/1913 och s^som anges i

kravets 6 ingress, inratta friktionsorganen omvant dvs

.

inratta det forsta friktionsorganet s^ att det unnhar5=: av

stativet och darvid inratta de andra friktionsorganen sa

att de istallet ar forbundna med lagret.

15

Det har lange varit ett kant problem i samband med damp-

ningsanordningar av ovan beskrivna slag att de fororsakar

stor varmeutveckling. Detta medfor att det lager, som ar

forbundet med ett friktionsorgan av ovan beskrivet slag,

20 tvingas arbeta vid en ganska hog temperatur, vilket redu-

cerar lagrets livslangd.

Den fbreliggande uppfinningen har till andam^l att ned-

bringa den varmeutveckling , som astadkommes av en d^mp-

25 ningsanordning av bar aktuellt slag,

Detta andam^l kan genom uppfinningen overraskande astad-

kommas p^ ett mycket enkelt sStt, namligen darigenom att

vart och ett av namnda andra friktionsorgan ar rbrligt

30 relativt den detalj det uppbars av eller ar forbundet med

dvs. stativet eller lagret tvars spindeln och tvars namnda

forutbestamda riktning en stacka som ar Atminstone 0,2 mm.
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Effekten av denna rorlighet hos vart och ett av de andra
friktionsorganen ar att dampningsanordningen ej bbrjar
fungera sasom dampningsanordning forran spindeln utfcr
pendlingsrbrelser i omr^det for dampningsanordningen
bverstigande 0,2 mm. Vid mindre pendlingsrbrelser kommer
visserligen de ndmnda andra friktionsorganen att anligga
mot det forsta friktionsorganet , men de kommer endast att
medbringas tvSrs spindeln i denna pendlingsrbrelse inom
ramen for den namnda strackan utan att relativrorelse
uppkommer mellan desamma och det forsta friktionsorganet

.

Vid en relativt latt centrifugrotor- utfbr cpindeln 1 legei
pendlingsrbrelser bverstigande 0,2 mm endast vid genomgang
av vissa kritiska varvtal under igSngsattningen och under
avstannande av centrifugrotorn, medan under rotation vid
icke-kritiska varvtal hos centrifugrotorn sasom vid normalt
driftsvarvtal pendlingsrorelserna ar mindre an 0,2 mm. Vid
tyngre centrifugrotorer mSste enligt uppfinningen den
namnda fbrutbestamda strackan gbras langre an 0,2 mm, om
dampning skall undvikas vid icke-kritiska varvtal, t.ex.
nagonstans i omr^det 0,4 - 1,0 mm.

I det fall uppfinningen tillampas i en dampningsanordning,
i vilken det forsta friktionsorganet ar fbrbundet med lag-
ret och de andra friktionsorganen uppbars av stativet ar
det lampligt att inratta friktionsorganen s& att de medeist
fjaderkraften pressas radiellt inat mot det forsta frik-
tionsorganet

.

Daremot i det fall uppfinningen tillampas i en dampnings-
anordning, i vilken det forsta friktionsorganet uppbars av
stativet och de andra friktionsorganen ar fbrbundna med
lagret ar det larapligt att inratta friktionsorganen s5 att
de medeist f jaderkraften pressas radiellt utat mot det



505 128
4

forsta friktionsorganet . Harmed fjarmas varmeutvecklingen

fran lagret.

10

I en i bAda fallen foredragen utforingsform av uppfinningen

ar vart och ett av de namnda andra friktionsorganen inrSt-

tade att medelst f j aderkraften pressas till ytanliggning

mot det forsta friktionsorganet via vSsentligen plana kon-

taktytor oberoende av vilket lage det andra friktionsor-

ganet bar utmed den namnda strackan.

Gennm nnnfinningftn kan s^lunda de namnda fiadrarna med full

kraft motverka pendelrorelser av spindeln under normal

drift av centrifugrotorn utan att onodig varmeutveckling

15 sker. Forst nar en forutbestamd onormalt stor pendelrorelse

uppkommer borjar dSmpningsanordningen dampa en s^dana

pendelrorel se

.

I det foljande beskrivs uppfinningen narmare med hanvisning

20 till bifogade ritningar, pA vilka

figur 1 schematiskt visar ett axiellt snitt genom en del av

en centrifugalseparator, som ar forsedd med en dampnings-

anordning enligt uppfinningen,

25

figur 2 visar ett axiellt snitt genom en del av en

dampningsanordning enligt uppfinningen,

figur 3 visar ett radiellt snitt genom en dampningsanord-

30 ning enligt uppfinningen, och

figur 4 visar ett radiellt snitt genom en dampningsanord-

ning enligt en alternativ utforingsform av uppfinningen.
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Den i figur 1 mycket schematiskt visade centrifugalsepara-
torn har en vertikal spindel 1, som ar iagrad dels i ett
nedre lager 2, som upptar spindein 1 verkande vasent-
ligen axiella krafter och dels ett ovre lager 3, som upptai
p^ spindein 1 verkande vasentligen radiella krafter, Spin-
dein 1 ar i den som exentpei visade centri fugalseparatorn
driven via en snackvaxel 4 men kan naturligtvis aven vara
remdriven

.

Pa sin ovre ande axiellt ovanfor det ovre lagret 3 uppbar
spindein 1 en centrifugrotor 5. Omkring spindein 1 ar ett
flertal fjadrar 6 jamnt fordelade, vilka mni-werkar rr^cn i-ed-

ger en begransad pendelrorelse av spindein 1 och med denna
forbundna detaljer sasom centri fugrotorn 5 och det ovre
lagret 3. Var och en av fjadrarna 6 verkar med en fjader-
kraft i en forutbestamd riktning mellan spindein 1 och

stativet 7. Mellan fjadrarna 5 och det ovre lagret 3 ar en

dampningsanordning anordnad att dampa pendl ingsrorelser
mellan spindein 1 och stativet 7.

Ett utforingsexempel p^ en dampningsanordning enligt
uppfinningen visas i mer detalj i figurerna 2 och 3. Denna
dampningsanordning innefattar ett ringformigt forsta frik-

tionsorgan 8, som koaxiellt omger rotationsaxeln . I detta
friktionsorgan 8 ar det ovre lagret 3 anordnat. det

forsta friktionsorganets 8 radiellt utatriktade utsida ax

det forsett med ett flertal rent radiellt riktade plana
kontaktytor 9, som ar jSmnt fordelade runt rotationsaxeln.
Antalet kontaktytor 9 Sr harvid lika manga som antalet
fjadrar 6. I det i figur 3 visade utfbringsexemplet pa en
dampningsanordning enligt uppfinningen ar sex fjadrar 6

respektive kontaktytor 9 inritade.
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I det visade exemplet pressas sex andra f r iktionsorgan 10 i

form av en cylindrisk kolv radiellt in^t mot ett av dessa

kontaktytor 9 vardera medelst fjadrarna 6. F6r att erhalla

en god anliggning mellan det forsta friktionsorganet 8 och

de andra friktionsorganen 10 ar aven de radiellt

inStriktade kontaktytorna hos de andra friktionsorganen 10

plana. De andra friktionsorganen 10 Sr harvid anordnade i

cylindriska h^l H, som ar borrade vinkelrat mot rctations-

axeln i en del av stativet 7. I h^let 11 ar en fjader, som

har en fbrutbestamd langd i obelastat tillst&nd och en

ferutbestamd f jSderkonstant, komprimerad mellan det ar.dra

friktionsorganet 10 och en plugg 12 till en sadan langd att

en onskad fjaderkraft erhalles. De cylindriska halen 11 har

harvid mycket storre diameter an de andra friktionsorga-

15 nens 10 ytterdiameter att de senare ar rorliga relativt

stativet 7 tvars spindeln och tvars den forutbestamda

riktning, i vilken fjadrarna 6 pressar vart och ett av dem

mot det forsta friktionsorganet 8, en begransad stracka som

ar ^tminstone 0,2 mm. Oberoende av vilket lage det andra

friktionsorganet 17 har utmed den namnda strackan pressas

de till ytanliggning mot det forsta friktionsorganet 13.

Aven om cylindriska hkl ar enklast att astadkomma kan deras

form aven exempelvis vara elliptiska med storaxeln riktad

tvars spindeln och tvars den forutbestamda riktningen.

Figur 4 visar en utforingsform av en dampningsanordning

enligt uppf inningen, i vilken sex forsta friktionsorgan 13

uppbars av ett radiellt yttre ringformigt element 14, som

utgdr en del av centrifugalseparatorns stativ 7. Radiellt

innanfor detta ringformiga element 14 ar ett radiellt inre

ringformigt element 15 anordnat, i vilket lagret 3 ar

anordnat. Radiellt inat fran det Inre ringformiga elemen-

tets 15 periferi Sr sex cylindriska hhl 16 borrade, som ar

riktade mot var sitt forsta friktionsorgan 13- I vart och
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ett av dessa cylindriska hal 16 ar ett andra friktionsorgan
17 anordnat. Dessa pressas av f j aderkraf ten fran en i varje
hal 16 anordnad fjader 18 radiellt utat till anliggning mot
tillhorande forsta friktionsorgan 13 med en forutbestamd
fjaderkraft. For att erhalla god ytkontakt ar kontaktytorna
hos bSde de forsta och de andra friktionsorganen 13 respek-
tive 17 plana och radiellt riktade. I detta utforings-
exempel har de cylindriska h^len 16 sa mycket storre diame-
ter ao de andra friktionsorganens 17 ytterdiameter att de
senare ar rorliga i detta utforingsexempel relativt det
radiellt inre ringformiga elementet 15, i vilket lagret ar
anordnat, tvars spindeln och tvars den f6rutbe5^i-^TnHa

riktning, i vilken fj^drarna 18 pressar vart och ett av dem
mot det forsta friktionsorganet 13, en begransad stracka
som ar atminstone 0,2 mm, Fjadrarna 18 pressar aven i detta
fall friktionsorganen 13 och 17 till ytanliggning mot
varandra oberoende av vilket ISge det andra friktions-
organet 17 har utmed namnda stracka.

I de visade ut foringsexemplen av en dampningsanordning
enligt uppfinningen ar spindeln vertrikal och den uppbar en
centrifugrotor vid sin ena axiella ande, den ovre anden,

men uppfinningen kan naturligtvis aven tillampas i en
centrifugalseparator, vilken har en horisontell spindel,
och/eller i vilken centrifugrotom ar anordnad mellan tv^
lager sasom i en dekanter.

Fj aderkraften astadkommes i de visade exemplen medelst
separata mekaniska skruvf j adrar . Dessa kan dock inom ramen
for den foreliggande uppfinningen utgoras av ett gemensamt
mekaniskt fjadrande element s^som ett membran- eller gummi-
element. Fj aderkraften kan alternativt aven astadkommas av

ett eller flera hydrauliska eller pneumatiska element.
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Aven om de ovan angivna forutbestamda riktningarna for

fjaderkraften foredras kan de andra frikt ionselementen

pressas i andra riktningar mot de forsta friktionsorganen

av denna fjaderkraft.



9
505 128

Patentkrav

1. Dampningsanordning for en roterbar spindel (1), som
uppbar en centrifugrotor (5) och medelst ett lager (3) ar
lagrad pa s^dant satt i ett stativ (7) att en pendlings-
rorelse av spindeln (1) relativt stativet (7) medges under
centrifugrotorns (5) rotation, vilken dampningsanordning
innefattar minst ett forsta friktionsorgan (8), som ar for-
bundet med namnda lager ( 3 ) pA ett s^dant satt, att spin-
deln ( 1 )

^r roterbar relativt friktionsorganet , och ett
flertal andra friktionsorgan (10), vilka uppbars av stati-
vet (7) och ar fordelade omkri

och ett av de andra friktionsorganen (10) ar inrattat att
med fjaderkraft hallas pressat mot det forsta friktionsor-
ganet ( 8 ) i en forutbestamd riktning, sa att vid pendelro-
relse av spindeln (1) tvars denna fbrutbestamda riktning en
dampande friktion uppkommer genom att det forsta friktions-
organet (8) ror sig tillsammans med spindeln (1) relativt
det ifragavarande andra friktionsorganet (10), k a n n e -

tecknad av att vart och ett av de namnda andra
friktionsorganen (10) ar rorligt relativt stativet (7)
tvars spindeln ( 1 ) och tvars namnda forutbestamda riktning
en begransad stracka som ar atminstone 0,2 mm,

2. Dampningsanordning enligt krav 1, vid vilken vart och
ett av de andra friktionsorganen (10) ar inrattade att
medelst f j aderkraften pressas vasentligen radiellt in^t mot
det forsta friktionsorganet (8), som stracker sig omkring
spindeln ( 1 )

.

3. Dampningsanordning enligt krav 1 eiler 2, vid vilken
namnda stracka ar atminstone 0,3 mm.
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4. DSmpningsanordning enllgt krav 3, vid vilken namnda

stracka ar ^itminstone 0,4 mm.

5. Dampningsanordning enligt n^got av foreg^ende krav, vid

vilken vart och ett av de namnda andra friktionsorganen

(10) ar inrattade att medelst f j aderkraften pressas till

ytanliggning mot det fbrsta friktionsorganet (8) via

vasentligen plana kontaktytor oberoende av vilket lage det

andra friktionsorganet (10) har utmed den namnda strackan.

6. Dampningsanordning for en roterbar spindel (1), som

npnhS^ r-pntr-i fnnT-otnr (S) or.h mpdplf^t f-tt 1 agpi- (?)

lagrad p^ sadant sStt i ett stativ (7) att en pendlingsro-

relse av spindeln (1) relativt stativet (7) medges under

15 centrifugrotorns (5) rotation, vilken dampningsanordning

innefattar minst ett forsta friktionsorgan (13), som upp-

bars av stativet (7) och ett flertal andra friktionsorgan

( 17 ) , vilka ar fordelade omkring spindeln ( 1 )
och ar for-

bundna med namnda lager ( 3 ) p^ ett sadant satt att spindeln

20 (1) ar roterbar relativt friktionsorganet, varvid vart och

ett av de andra friktionsorganen (17) ar inrattat att med

fjaderkraft hallas pressat mot det forsta friktionsorganet

(13) i en forutbestamd riktning, sa att vid pendelrorelse

av spindeln ( 1 ) tvars denna forutbestamda riktning en dam-

25 pande friktion uppkommer genom att detta andra friktionsor-

gan ^17) ror sig tillsammans med spindeln fl) relativt det

namnda forsta friktionsorganet (13), kanneteck-
n a d a V att vart och ett av de namnda andra friktions-

organen (17) ar rorligt relativt lagret (3) tvars spindeln

30 (1) och tvars namnda forutbestamda riktning en begransad

stracka, som ar atminstone 0,2 mm.

7. Dampningsanordning enligt krav 5, vid vilken de andra

friktionsorganen (17) ar inrattade att medelst fj aderkraf-
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ten pressas vasentligen radiellt utar rr.ot det forsta frik-
tionsorganet ( 13 )

.

8. Dampningsanordning enligt krav 6 eller 7, vid vilken
namnda strScka ar atminstone 0,3 mm.

9. Dampningsanordning enligt krav 8, vid vilken namnda
stracka ar atminstone 0,4 mm.

10. Dampningsanordning enligt nagot av kraven 6-9, vid
vilken vart och ett av de namnda andra friktionsorganen
(17) ar inrattade att medelst f iaderkr^ften pressas 1111
ytanliggning mot det forsta friktionsorganet (13) via
vasentligen plana kontaktytor oberoende av vilket lage det
andra friktionsorganet (17) har utmed den namnda strackan.
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Fig. 2




